
Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

Kalisz, dnia 25.03.2020 r. 
SA.0003.20.2020

Pan
Piotr Mroziński
Radny Rady Miasta Kalisza

W odpowiedzi na interpelację z dnia 5 marca br. w sprawie przejścia dla pieszych na
skrzyżowaniu ul. Warszawskiej z ul. Kaszubską, uprzejmie informuję jak niżej.

W dniu 27 lutego br. na wniosek Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji,  Spółka
Oświetlenie  Uliczne  i  Drogowe dokonała  wymiany istniejącej  oprawy sodowej  na  latarni
oświetlenia  ulicznego  na  oprawę  typu  LED  w  obrębie  przejścia  dla  pieszych
w ul. Warszawskiej na skrzyżowaniu z ul. Kaszubską. Powyższe rozwiązanie spowodowało
znaczną  poprawę  widoczności  zarówno  przejścia  dla  pieszych,  jak  również  osoby
przekraczającej jezdnię na wyznaczonym przejściu.

Jednocześnie  pragnę  poinformować  Pana  Radnego,  iż  w  związku  z  ogłoszonym
Programem ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej  im.
Władysława  Stasiaka  na  lata  2018-2020  w zakresie  „Bezpieczne  przejścia  dla  pieszych”,
Miasto  Kalisz  złożyło  wniosek  do  Wojewody  Wielkopolskiego  celem  uzyskania
dofinansowania na poprawę oznakowania przedmiotowego przejścia dla pieszych. Obecnie
oczekujemy  na  jego  rozstrzygnięcie  i  ogłoszenie  wniosków  zakwalifikowanych  do
dofinansowania.

Niezależnie od powyższego, sprawa przejścia dla pieszych przy ul. Kaszubskiej jest
wnikliwie analizowana przez Zespół ds. organizacji ruchu działający jako ciało opiniodawcze
przy Prezydencie Miasta Kalisza i składający się z przedstawicieli Miejskiego Zarządu Dróg
i  Komunikacji,  Komendy  Miejskiej  Policji  i  Straży  Miejskiej  Kalisza.  W  oparciu
o przedstawioną opinię Zespołu, podjęta zostanie decyzja odnośnie omawianego przejścia dla
pieszych, którą będzie albo daleko idąca zmiana oznakowania drogowego przejścia  i  jego
bezpośredniego otoczenia, albo jego ewentualna likwidacja.
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W odpowiedzi na interpelację z dnia 5 marca br. w sprawie  poprawy bezpieczeństwa
pieszych na przejściu dla pieszych w ul.  Warszawskiej przy ul.  Kaszubskiej  lub rozważenia
jego likwidacji  uprzejmie  informuję,  że powyższa sprawa została przekazana do rozpatrzenia
przez Zespół ds. organizacji ruchu, działający jako ciało opiniodawcze przy Prezydencie Miasta
Kalisza i składający się z przedstawicieli Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji, Komendy
Miejskiej Policji i Straży Miejskiej Kalisza.

Po  zajęciu  stanowiska  przez  Zespół  ds.  organizacji  ruchu  udzielona  zostanie  Panu
Radnemu odpowiedź.




